
Referat bestyrelsesmøde Ejerforeningen Havnebryggen Polaris den 2. november 2017 

Bestyrelsen var fuldtallig. 

1. Kælder- og udearealer 

Besigtiget fremdriften. Fint at se at der sker noget på udendørsarealerne. 

  

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

3. Gennemgang af vedtægter og husorden 

 

Vedtægter:  

§4 stk.3. Bestyrelsen gør forslag til generalforsamling klar senest februar.  

§6 stk.8. Bestyrelsens repræsentant i Grundejerforeningen Artillerivej Syd er Steen Bindslev. 

§10 stk.3. Bestyrelsen ønsker ikke fastlagt nærmere regler for vedligeholdelse.  

§14. Noteret at bestyrelsen kan ændre husorden uden at dette skal op på generalforsamling. 

Bestyrelsen ønsker dog, at større/betydelige ændringer skal vedtages på generalforsamling.  

§14 stk.5. Bestyrelsen ønsker at ændre formuleringen. Dette med fokus på at korttidsudlejning ikke 

skal være tilladt. Bestyrelsen ønsker dog, at det skal være muligt at udleje i en periode på mindst 3 

måneder, og at den konkrete udlejning godkendes af bestyrelsen. Det skal også være muligt fx at 

bytte lejlighed i fx en sommerferie. Ligeledes er udlån af egen lejlighed ok. DEAS kontaktes for en 

formulering, der skal munde ud i et forslag til den kommende generalforsamling.  

§15. Bestyrelsen drøftede hvorvidt tekst omkring parkeringspladserne i kælderen (som pt. 

udelukkende står i købskontrakten) skal ind i vedtægterne. Dette kommer der en juridisk vurdering 

af.  

 

Husorden:  

2. Affald. Såfremt affald skal bortskaffes på beboers regning, vil det være praktisk at tillægge 

udgiften på beboerens næste betaling af fællesudgifter via PBS. 

3. Altaner/penthouseterrasser  

Højde på tørrestativer gælder på altaner såvel som på penthouseterrasser.  

Drøftelse vedrørende fastmonterede lamper genoptages på næste møde.  

9. Husdyr. Det præciseres, at der max er tilladelse til 2 husdyr. Dvs. enten 2 hunde eller 2 katte, 

eller 1 hund og 1 kat.  

Formuleringen om ”gene for andre” tilføjes ”, fx såfremt husdyrets efterladenskaber ikke fjernes af 

ejer eller husdyret efterlader fækalier i hhv. sandkasse, terrasser eller andre steder på 

ejendommen.   

 

4. Opdatering efter seneste møde med NCC og PD 

Bestyrelsen orienteret.  

 

5. Oplæg til møde med Marius Møller og Jens Breinholt fra PD 

Godkendt. 

 

6. Badezone 

Punktet om badezone kommer op på kommende generalforsamling.  



 

 

7. Opdatering GAS 

Intet nyt.  

 

8. Status på bank, drift mm. 

Fin balance. En del udgifter, der er budgetteret, afholdes ikke grundet udskydelsen af overtagelsen 

af fællesarealerne (P-kælderen). 

 

9. Diverse 

Nøgler: Bestyrelsens holdning er, at der ikke udleveres hoveddørsnøgler til diverse firmaer, der skal 

aflevere varer. Den enkelte ejer skal derfor selv udlevere en kopi af egen hoveddørsnøgle til diverse 

leverandører, som denne ønsker skal have adgang. 

Vinduespudsning: der kommer et forslag om dette op på generalforsamlingen.  

 

10. Eventuelt  

Legeplads: Bestyrelsen arbejder på at kunne præsentere 1-2 forslag på generalforsamlingen.  

 

 

Kommende mødedatoer:  

7. december 2017 hos Carsten Bardy 

8. januar 2018 hos Henrik Gutte 

1. februar 2018 hos Jens Kristian Gøtrik, 38A, 8.sal. 

 


